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„Victoria in Jesu Christo”
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

ORĘDZIE
FATIMSKIE
na 13 maja A.D. 2017
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!
Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lechici, Sarmaci, Wenedowie, Polacy!
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Jutro tj. 13 maja A.D. 2017 będziemy obchodzić setną rocznicę prywatnych
objawień Matki Bożej skierowanych do trzech dzieci – pastuszków w
portugalskiej Fatimie.
Nazwa wioski Fatima prawdoposobnie została nadana na cześć córki
Mahometa Fatimy urodzonej z jego pierwszej żony Chididży, którą to żonę
jako 40-letnią wdowę Mahomet poślubił w wieku 25 lat Fatima była
wychowana przez rodziców wyznających judaizm. Nota bene warto dodać,
że Mahomet miał w początkowym okresie życia jako monogamista jedną
żonę, a następnie jako twórca islamu stał się poligamistą mając kilkanaście
żon w tym nieletnią A’iszę.
Zacytujmy fragmenty Koranu, które uzasadniają wielożeństwo Mahometa.
„ A jeśli się obawiacie, iż nie będziecie sprawiedliwi względem sierot... Żeńcie
się, zatem z kobietami, które są dla was przyjemne - z dwoma, trzema lub
czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się
tylko z jedną albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. To jest dla was
odpowiedniejsze, abyście nie postępowali niesprawiedliwie.” – Koran 4:3
Więc, jak widzimy w powyższych wersach prorok również powinien mieć
maksymalnie cztery żony. Powinien również je traktować sprawiedliwie,
ponieważ jest wzorem do naśladowania, jest chodzącym Koranem. Dla ludzi,
którzy znają historię Mahometa powinno być jasne, że wysłannik Allaha
powinien mieć tylko jedną żonę, gdyż nie był sprawiedliwy dla wszystkich żon.
Jednak w tym przypadku Mahomet został uprzywilejowany, niezależnie od
tego, co mówi Koran.
Zobaczmy, co mówi hadis w zbiorze Sahih al-Bukhari.
Anas bin Malik powiedział „ Prorok zaliczał wszystkie swoje żony jedną po
drugiej w ciągu dnia i nocy a było ich jedenaście” – coś tu się nie zgadza,
prorok nakazuje innym mieć tylko cztery żony, a sam ma ich jedenaście – „
Czy prorokowi wystarczało na to sił?” Anas odparł „ Mawialiśmy, że prorok
otrzymał siłę ( potencję) trzydziestu mężczyzn.” - Sahih al-Bukhari 268
Widzimy jak tu się przechwalają muzułmanie swoim prorokiem, przechwalają
się, że Mahomet jest zdolny do uprawiania seksu z wieloma kobietami w
ciągu jednego dnia. Z jednej strony Koran mówi do muzułmanina, możesz
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mieć maksymalnie cztery żony. Jednak w chwili pożądania Mahomet
otrzymuje nowe „objawienie”, które podaje, że prorok i tylko prorok może
mieć wszystkie kobiety, które zapragnie.
„O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i
niewolnice, które ci darował Bóg, jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki
twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki
twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę
wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za
żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My
wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic - tak abyś
nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!” – Koran 33:50
Czy nie wydaje się to niepokojące, gdy prorok, jako mężczyzna otrzymuje
cały czas objawienia, które nadają jemu i tylko jemu specjalne, niemoralne
przywileje.
Dla nas, jako nie muzułmanów może wydać się to niepokojące. Jednak
muzułmanin powinien wierzyć, że to Bóg miał jakiś interes by dawać swojemu
posłańcowi wszystko, o czym ten będzie fantazjować, wszystko, co ten
pragnie.
Lista kobiet Mahometa sporządzona przez islamskiego uczonego Ali Daszti
1. Chadziża
2. Sauda
3. Aisza
4. Omm Sulma
5. Hafsa
6. Zajnab (z Dżasz)
7. Dżołajrija
8. Omm Habiba
9. Safija
10. Majmuna (z Haret)
11. Fatema
12. Hend
13. Asma (z Saby)
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14. Zajnab (z Kozajma)
15. Habla
16. Asma (z Norman)
17. Maria (chrześcijanka)
18. Rajana
19. Om Szarik
20. Majmuna
21. Zajnab (trzecia)
22 Khawla

Rodzi się pytanie: skąd w katolickiej Portugalii islamska nazwa miasta?
Poznajmy za Wikipedią pokrótce historię Portugalii:
„W starożytności teren Portugalii był zamieszkany przez ludy iberyjskie i celtyckie. W
III wieku p.n.e. obszary te zostały objęte wpływami Kartaginy, a w II wieku p.n.e. stały
się terenem Rzymian.
Pod panowaniem rzymskim (II w. p.n.e. - początek V w. n.e.) południowo-zachodnie
ziemie półwyspu objęła od 27 p.n.e. prowincja Luzytania.
Nastąpił rozwój cywilizacyjny i integracja gospodarcza z imperium (miasta,
kolonizacja, drogi, górnictwo, spichlerz zbożowy) oraz romanizacja ludności i jej
chrystianizacja (III–V wiek).
Po najeździe germańskim na półwysep (409 n.e.) większą część jego zachodnich
obszarów opanowali początkowo Swebowie, tworząc królestwo ze stolicą w Bradze,
następnie Wizygoci zajęli w 469 południową część dzisiejszej Portugalii, a w 585 – jej
północne obszary.
Po rozbiciu (711–718) przez Arabów królestwa Wizygotów ziemie półwyspu objął
kalifat Umajjadów.
Prowadzona od VIII wieku przez chrześcijan rekonkwista objęła w IX–XI wieku rejon
Bragi, Porto i Coimbry, które zostały zdobyte przez królów Leónu i Kastylii. Obszar
ten, związany początkowo z prowincją Galicią, w 1097 wydzielono w hrabstwo
Portucale z ośrodkiem w Porto (staroż. Portus Cale), nadając je w lenno Henrykowi
Burgundzkiemu.
W 1139 roku jego syn przyjął tytuł króla Portugalii (Alfons I Zdobywca) i uzyskał
niezależność swego państwa (ze stolicą w Coimbrze) od Leónu i Kastylii.
Do połowy XIII wieku Portugalia kontynuowała rekonkwistę zachodniego pasa
Półwyspu Iberyjskiego; oprócz rodzimego rycerstwa świeckiego w walkach
uczestniczyły zakony rycerskie (m.in. Aviz) oraz krzyżowcy zachodnioeuropejscy
(1147 zdobycie Lizbony).
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W 1249 osiągnięto wybrzeże Algarve na południu (Portugalia uzyskała obecny kształt
terytorialny). Równocześnie monarchia dążyła do ograniczenia rosnącej potęgi
możnych Kościoła i zakonów rycerskich; popierała rozwój handlu i miast.
W XIII wieku rada królewska przekształciła się w parlament stanowy, Kortezy, do
których w 1254 dopuszczono delegatów miast. Około 1255 przeniesiono stolicę
do Lizbony, gdzie w latach 1288–1290 powstał pierwszy portugalski uniwersytet,
przeniesiony później do Coimbry.”

Dopiero teraz poznając „zasady wiary” niby religii islamu oraz historię
Portugalii możemy zacząć rozumieć, co wydarzyło się w Fatimie.
Należy jeszcze dodać, że Objawienia jako takie są podstawą judaizmu czyli
Starego Testamentu oraz podstawą islamu jako niby religii powstałej z
objawień Allaha przekazanych Mahometowi a spisanych w Koran.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że genezą islamu jest judaizm, podobnie
jak genezą protestantyzmu i zapewne masonerii jest judaizm.
Islam jest przeciwieństwem chrześcijaństwa, a Koran jest przeciwieństwem
Nowego Przymierza zapisanego w Piśmie Świętym, jakie z ludźmi zawarł Jezus
Chrystus Bóg-Człowiek, poprzez nauczanie i przykład pobożnego życia.
Mahomet dał przykład rozwiązłego życia mając wiele kobiet – żon w tym na
pewno jedną żonę – dziecko Aiszę. Jego prywatne objawienia uzasadniały
ówczesny prąd „gender”, czyli życia wynaturzonego, antychrześcijańskiego.
Tym samym islam jest antonimem chrześcijaństwa i jako taki nie ma zdolności
ekumenicznej. Nie można łączyć przeciwieństw, bo jest to alogiczne. Nie
można łączyć cnoty z rozwiązłością, prawdy z fałszem.
Islam jest atrakcyjny w społeczeństwach zdegenerowanych moralnie. Stąd
nawozem ideologicznym dla islamu jest aprobata „gender”, aprobata
homoseksualizmu i innych wynaturzeń np. „małżeństw” osób tej samej płci.
Wracając do Fatimy, Matka Boża objawiła się w sposób i w miejscu, które
przemawia tak do mułzumanów, wyznawców judaizmu, jak do chrześcijan.
Przesłanie fatimskie to matczyne napomnienie: NAWRÓĆCIE SIĘ!
Kogo dotyczy to napomnienie? Kto ma się nawracać i do czego?
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Chrześcijanie, mułzumanie oraz wyznawcy judaizmu winni zrozumieć to
objawienie - napomnienie jako podążanie drogami Jezusa Chrystusa poprzez
budowanie cywilizacji „Christianitas”.
Sama forma tzn. objawienie prywatne oraz miejsce tzn. Fatima
wskazywałoby, że przede wszystkim Matka Boża napomina mułzumanów,
następnie Żydów – wyznawców judaizmu, a na koniec chrześcijan.
Apel fatimski Matki Bożej do mułzumanów to apel porzucenia fałszywej religii,
a de facto ideologii, porzucenia nienawiści do innych (szczególnie do Żydów i
chrześcijan) i rezygnacji z rozwiązłego życia.
Apel fatimski Matki Bożej do Żydów – wyznawców judaizmu to apel do
porzucenia fałszywej religii, porzucenia nienawiści do innych, szczególnie do
chrześcijan - gojów.
Apel fatimski Matki Bożej do chrześcijan to apel do hierarchów o porzucenie
fałszywej religii judeochrześcijańskiej i powrotu do korzeni wiary w Jezusa
Chrystusa.
Problemem islamu, judaizmu i chrześcijaństwa są więc fałszywe religie lub
ideologie.
Naszym zdaniem zrozumienie Objawień Fatimskich musi prowadzić do
konstatacji, że religie na podobieństwo partii politycznych są po to aby
dzielić ludzkość.
Zastąpić religie można cywilizacją na przykład cywilizacją „Christianitas”,
opartej na nauczaniu Jezusa Chrystusa i Jego przykładzie życia, a nie na
dewocji rozminiętej z życiem osobistym.
Tym samym, w takiej cywilizacji osoba rozwiązła nie jest jej budowniczym
mimo, że nadal jest chrześcijaninem, mułzumaninem czy wyznawcą judaizmu.
W cywilizacji „Christianitas” mason nie jest jej budowniczym mimo, że może
przynależeć do jakiejś religii lub organizacji.
W cywilizacji „Christianitas” ateista prowadzący swe życie w sposób moralny
jest budowniczym tej cywilizacji.
O ile konkretna osoba może o sobie powiedzieć, że jest areligijna to nie może
o sobie powiedzieć, że jest acywilizacyjna. Rozum i logika podpowiada, że
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każdy człowiek niezależnie jaką wyznaje religię lub gdy jest ateistą ma wpływ
na budowanie cywilizacji.
Po czasie określa się na podstawie zachowań jednostek, grup lub narodów
cechy określonej cywilizacji.
Na przykład cywilizacja bizantyjska to przepych. Cywilizacja mongolska to
okrucieństwo. Cywilizacja żydowska to umiłowanie lichwy i uwielbienie do
prawa stanowionego. Cywilizacja łacińska to szacunek do prawa.
Feliks Koneczny (1862-1949) określił cywilizację jako metodę ustroju życia
zbiorowego albo inaczej: „Cywilizacja – to suma wszystkiego, co pewnemu
odłamowi ludzkości jest wspólnego; a zarazem suma tego wszystkiego, czym
się taki odłam różni od innych” .
Występuje ona wszędzie tam, gdzie istnieje zrzeszenie przynajmniej na
szczeblu rodowym, zorganizowane wedle trójprawa, tj. prawa rodzinnego,
prawa własności tudzież prawa spadkowego.
Dalsza socjalizacja agregacji prowadzi do powstania państwa, społeczności,
społeczeństwa, w końcu narodu.
Fundamentem każdej cywilizacji jawi się pięciomian egzystencji na ziemi
homo sapiens. „Jest to quincunx człowieczy, obejmujący wszelkie przejawy
bytu, wszelkie możliwości życia ludzkiego. Nie ma takiego faktu, ani myśli
takiej, które by nie stawały w jakimś stosunku do którejś z tych pięciu kategorii,
często równocześnie do dwóch, a nawet więcej”.
Wspomniany quincunx obejmuje pięć sfer egzystencji ludzkiej:
 prawdę (nauka szeroko pojęta),
 dobro (etyka),
 dobrobyt (działalność gospodarcza, ekonomia itp.),
 zdrowie (cielesnei duchowe),
 piękno (sztuka, wszelka działalność artystyczna).
Wszystkie kategorie bytu są skorelowane z kondycją cielesno-duchową
człowieka.
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Cywilizacje rządzą się określonymi prawami.
Historiozof wyróżnił siedem cywilizacji: cztery starożytne: bramińską, żydowską,
chińską i turańską oraz trzy średniowieczne: bizantyjską, łacińską oraz arabską.
Z tych siedmiu cywilizacji sześć należy do szeregu gromadnościowego;
jedynie cywilizacja łacińska znalazła się w szeregu personalistycznym. Ona też
tylko zorientowana jest na pomnożenie supremacji sił duchowych.
Mieczysław Kuriański „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok X 2011
N1 1 (18)”.
Koneczny nie zakłada przenikania się cywilizacji, a jedynie supremację jednej
nad drugą, czyli wcześniej czy później w sytuacji koegzystencji cywilizacji na
danym terenie, jedna z cywilizacji zwycięży i narzuci pozostałej lub
pozostałym cywilizacjom swoje warunki lub po prostu pozbędzie się
elementów innych, innej cywilizacji.
Przyjmowanie do Europy imigrantów z innej cywilizacji jest tak naprawdę
nakładaniem innej cywilizacji na cywilizację łacińską z opcją wyrugowania
cywilizacji łacińskiej z Europy.
Rodzi się więc pytanie: czy cywilizacja łacińska jest potrzebna Światu?
A może dla Świata byłoby lepiej żyć w cywilizacji arabskiej, gdzie mężczyzna
ma wiele żon, kobiety mają niewielkie prawa, a wyuzdanie i rozwiązłość w
tym pedofilia jest kanonem postępowania?
Polacy ze swoją kulturą, a może nawet cywilizacją sarmacką, jako odłamem
a może protoplastą cywilizacji łacińskiej nie akceptuja wielożeństwa,
rozwiązłości, braku szacunku do kobiet. Nie akceptują seksualnego
molestowania dzieci etc., etc.
Jako Polacy szanujemy honor własny i honor innych, wierzymy w dobrego
Boga. Nie napadamy i nie okradamy sąsiednich narodów.
Mamy roztropną tolerancję dla innych ale szanujących nasze prawa i nasze
zwyczaje.
Jako Król Polski liczymy, że Znaki Opatrzności po 13 maja A.D. 2017 zmuszą
wielu Europejczyków do przewartościowania swojego postępowania.
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Mamy nadzieję, że Europejczycy w tym szczególnie Polacy po 13 maja A.D.
2017 zaczną budować poszczególne swoje królestwa na wzór Królestwa
Bożego.
Mamy nadzieję, że po 13 maja A.D. 2017 bezkrólewska demokracja odejdzie
w zapomnienie.
Mamy nadzieję, że po 13 maja A.D. 2017 odrodzi się chrześcijańskie Królestwo
Portugalii, Francji i innych państw; że Królestwo Polskie pod Naszym
panowaniem rozkwitnie; że powstanie Liga Święta państw chrześcijańskich
jako antidotum na Ligę Arabską; że cywilizacja „Christianitas” połączy
Europejczyków!
Chwała i uwielbienie Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej!
Chwała i uwielbienie Jezusowi Chrystusowi Królowi Korony Polskiej!
Victoria in Jesu Christo!
Dano 12 maja A.D. 2017 w Wiślicy, na Ziemi Korony Polskiej.
W pierwszym roku Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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